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Venlo,  12 december 2014. 

Jaarverslag 2014 
 
In het jaar 2014 heeft het Bestuur, onder voorzitterschap van Hay Timmermans, secretaris Frank Berden, 
penningmeester Arno Bos, en de bestuursleden Wim Lemmen, Arno Rayer, Jan Maas en Thei Bongers in 
totaal 6 keer vergaderd. 
De heren Thei Bongers (bestuurslid) en Frank Berden (secretaris) hebben te kennen gegeven hun functie 
binnen het bestuur neer te leggen. 
Thei ziet zich gezien zijn gezondheidstoestand genoodzaakt een stapje terug te doen. 
Hij heeft zich jarenlang zeer actief ingezet als voorzitter van de onderhoudscommissie en de 
wedstrijdcommissie.  
Frank heeft na 6 jaar secretarisschap moeten constateren dat dit niet meer te combineren is met zijn 
veranderde werkomstandigheden.  
Alle zaken zijn op orde, er ligt een goed fundament voor zijn opvolger. 
Frank zal zijn taak als secretaris nog uiterlijk voortzetten tot de viering van het 50 jarig jubileum in juni 2015. 
 
Hierbij doet het Bestuur een dringende oproep aan de leden zich kandidaat te stellen voor een van de  
vacante bestuursfuncties. 
Eventuele kandidaten kunnen voor info of aanmelding contact opnemen met het secretariaat.  
Het is altijd mogelijk om als proef gedurende een periode in het bestuur mee te draaien. 
 
In 2014 is de vergunning verkoop moeilijk op gang gekomen en zijn niet alle 180 beschikbare vergunningen 
uitgegeven.  
Samen met de 34 actieve leden, 23 aspirant leden en 88 niet actieve leden bestaat onze vereniging nu uit  
145 leden.  
Enkele jaren geleden hadden we nog een wachtlijst, waar heden ten dagen geen sprake meer van is. 
 
2014 was het laatste jaar dat de visdocumenten contant betaald konden worden. 
Het bestuur heeft er voor gekozen dat de visdocumenten m.i.v. 2015 alleen nog maar via bankoverschrijving 
betaald kunnen worden. Contante betaling is niet meer mogelijk. 
Dit alles neemt de ledenadministratie veel werk uit handen. 
 
In het jaar 2014 hebben we zoals eerder genoemd 23 aspirant-leden ingeschreven.  
Deze aspirant-leden heten wij van harte welkom en nemen wij graag op binnen de vereniging, want zij 
vormen tenslotte de basis voor de toekomst van onze vereniging. 
Het blijft onze aandacht vragen om te zorgen dat mensen geïnteresseerd worden om als actief lid aan onze 
vereniging deel te nemen.  
 
Met instanties, zoals Gemeente Venlo, Groenvoorziening Gemeente Venlo, Provincie Limburg, Limburg 
Landschap, Waterschap Peel en Maasvallei en Sportvisserij Nederland is diverse keren overleg geweest  
Met Sportvisserij Limburg hebben wij  regelmatig contact  en er lopen diverse acties, m.n. betreffende 
visserijkundig onderzoek en subsidies voor aankoop van vis. 
 
In 2014 is 175 kg kruiskarper aangekocht. Dit zijn ongeveer 1000 stuks.  
Het totaal bedrag hiervoor was € 890,40 en werd met € 500 gesubsidieerd door Sportvisserij Limburg. 
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Wat betreft het onderhoud kan gemeld worden dat dit jaar maar enkele planken bij de steigers vervangen 
moesten worden. Dit is het resultaat van de grote renovatie aan de steigers van de laatste jaren. 
 
Voor het regulaire onderhoud in het voorjaar hebben zich gelukkig weer ruim voldoende mensen aangemeld.  
De eerste zaterdag hebben 13 personen gewerkt, de 2

e
 zaterdag waren we met 14 personen en de 3

e
 

zaterdag  met 6. Hierbij zijn in totaal 104 manuren gestoken. 
De visplaatsen en paden zijn weer aangevuld met zand en houtkrullen. 
Vanuit de onderhoudscommissie wordt er ook altijd goed voor de inwendige mens gezorgd door koffie met 
iets lekkers te regelen. 
Met 3 zaterdagen was het groot onderhoud klaar en lag de Tangkoel er weer perfect bij. 
 
Buiten deze zaterdagen werd er ook nog veel ander regulier onderhoud verricht.  
Denk hierbij aan knotwilgen knotten, 17 keer grasmaaien, waterplanten verwijderen, snoeien, hout- en 
snoeiafval verwijderen etc. 
Zo is ook nog de inlaat vanuit de Springbeek tot aan de Tangkoel door 2 personen, in waadpakken,  
schoongemaakt. Dit was een zeer vies werkje. 
Al deze werkzaamheden hebben nog ruim 115 manuren gekost, waarmee het totaal uitkomt op ruim 220 
manuren.  
Met dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben. 
 
Betreffende de website waren in het begin van het jaar enkele problemen bij de webpagina-bouwers. 
Dit is opgelost en de er zijn weer enkele pagina’s toegevoegd, oa. betreffende de extra viswateren. 
Input voor nieuws, en artikelen over bepaalde onderwerpen, blijven altijd welkom. 
 
De wedstrijdcommissie heeft dit jaar enkele veranderingen in het wedstrijdschema toe moeten passen. 
De dameswedstrijd is dit jaar voor de eerste keer niet aan de Tangkoel gevist. We zijn uitgeweken naar de 
vijver van Tienraij. 
In totaal hebben 9 dames mee gedaan. 
Hierna is de jeugdwedstrijd helaas wegens te weinig aanmeldingen niet doorgegaan. 
Het aantal deelnemers aan de andere wedstrijden was naar tevredenheid en er werd met veel plezier aan 
deelgenomen. 
Zo was het hilarisch dat tijdens de 1

e
 onderlinge wedstrijd de vangst van Roy Benders in 2x gewogen moest 

worden omdat dit meer als 10 kilo was! 
Bij de 2

e
 wedstrijd was iedereen al naar huis terwijl Twan Kok nog een half uur zijn karper aan het drillen was. 

En Lowie Huys had bij de 2
e
 knakenwedstrijd anderhalf uur nodig om een karper aan de kant te krijgen oa. 

omdat zijn schepnet te klein was. Toen bleef er niet veel tijd meer over om nog andere vis te vangen. 
Uitgebreidere samenvattingen en uitslagen zijn op de feestavond gepresenteerd en worden op de website 
gepubliceerd. 
 
De jaarlijkse feestavond was weer gezellig en goed verlopen. 
De bediening was perfect, en het buffet was zoals gewoonlijk perfect verzorgd. 
Ook nog een woord van dank aan de sponsoren voor het beschikbaar stellen van de prijzen voor de tombola. 
 
Via deze weg worden dan ook onze sponsoren, Eurotacle Venlo, Boerenbond Blerick-Boekend, Feestzaal “de 
Waeg”, Firma Déblé Venlo, Hengelsport Fish Inn, C1000 Blerick, Tankstation De Witte, en Sporthuis Sijbers 
bedankt voor de diverse spullen en kortingen die we hebben mogen ontvangen. 
 
Dit jaar is de jubileum commissie volop gestart met de voorbereidingen voor ons 50-jarig jubileum in 2015. 
Hiervoor is op zaterdag 6 juni 2015 een compleet dagprogramma in de maak.  
Noteer deze datum goed in uw agenda. 
 
 
 
Met het vooruitzicht dat we een geweldig jubileumjaar mee gaan maken bedankt het Bestuur allen voor de 
getoonde inzet en wenst iedereen een prettig en gezond 2015. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Secretaris 
F. Berden 
 
 




